Uchwała Nr Os.354.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wyszkowa informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)
Skład Orzekający w składzie :
Przewodnicząca - Jolanta Białobrzewska
Członkowie
- Wojciech Tarnowski
- Maciej Maurycy Dąbrowski
przedłożoną informację opiniuje w sposób następujący:

§ 1.
Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 2 września 2019 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszków za pierwsze półrocze
2019 r.
Informacja zawiera podstawowe dane wymagane uchwałą Nr XI/61/11 Rady Gminy
Wyszków z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z
informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. przedłożono również
informacje za ten okres:
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć,
- o przebiegu wykonania planów finansowych Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
„Hutnik” oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian
przewidywał plan dochodów w wysokości 174.068.844,99 zł. Dochody Gminy
wykonano w kwocie 97.968.154,20 zł, co stanowi 56,28 % planu, z tego:
− dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,45 % planu,
− dochody majątkowe wykonano w 73,28 % planu.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian
przewidywał realizację wydatków w wysokości 182.503.988,77 zł. Wydatki ogółem
wykonano w kwocie 81.354.767,72 zł, co stanowi 44,58 % planu. Wydatki bieżące
realizowane zostały na poziomie 49,70 % planu.
Wydatki majątkowe wykonano w 20,07 % wielkości planowanej.
Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury tj.
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w wysokości 684.000,00 zł, co stanowi
54,29 % planu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 660.000,00
zł, co stanowi 51,16 % planu.
Na koniec I półrocza wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych
wydatków bieżących o 4.231.547,13 zł.
Stan należności wymagalnych stanowił kwotę 9.570.575,34 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Łączna kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wyniosła 25.333.358,40 zł.
W pierwszym półroczu 2019 r. spłacono 2.549.754,82 zł rat kredytów i pożyczek
długoterminowych wraz z należnymi odsetkami na planowaną w tym roku kwotę spłat
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wydatków z tytułu poręczeń i
gwarancji w wysokości 6.729.155,74 zł.
Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Wyszków otrzymała
dotacje w kwocie 22.424.641,52 zł, które wydatkowała w wysokości 22.102.585,42 zł.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach
budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-50.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający uchwalił jak w sentencji.
Przewodnicząca Składu Orzekającego:

